Zuid Afrika wordt ook wel een wereld in één land genoemd. Dit omdat het een erg veelzijdig
land is met een geweldig mooie natuur, lieve mensen, grote verscheidenheid aan dieren en
heerlijk eten en drinken.
Ikzelf heb maar een klein gedeelte van Zuid Afrika bezocht, de West-Kaap.
Gelukkig nog reden genoeg om nog vaak naar dit prachtige land terug te gaan.

Afrikaanse vlag
De Zuid-Afrikaanse vlag is een van de meest herkenbare vlaggen in de wereld. De mix van
kleuren kent zijn oorsprong uit twee partijen, namelijk het ANC (African National Congres) en
de NP (Nationale Partij).
De vlag is ontworpen door de Zuidafrikaan Fred Brownell en vervangt de oude vlag van het
land die tussen 1928 en 1994 gebruikt werd. Ondanks dat de betekenis van de vlag nooit
officieel is neergeschreven wordt algemeen aanvaard dat de volgende beschrijving klopt:
Rood: staat voor het bloedvergieten (Apartheid)
Blauw: kleur van de 2 oceanen die aan Zuid-Afrika grenzen
Groen: natuurbeheer
Wit: kleur van de hoop en diamant
Geel: goud, een natuurlijke bron van inkomsten voor Zuid-Afrika
Zwart: de meerderheid van de bevolking hebben een donkere huidskleur
Witte Y-vorm: staat voor de nieuwe democratie waarin er eenheid heerst

Bevolking
Zuid-Afrika heeft een kleurrijke multiculturele samenleving.
Er wonen ca. 50 miljoen mensen waarvan er ca. 38 miljoen gekleurd zijn. Van de totale
bevolking is ongeveer 6 miljoen blank. De gekleurde bevolking bestaat uit negen grote
volkeren met ieder hun eigen taal, cultuur, gewoontes en tradities.

Elektriciteit
Het voltage in het gehele land is 220/230 volt. Er worden stekkers gebruikt met 3 polen. Je
hebt speciale stekkers voor Zuid Afrika welke je o.a. bij de ANWB kunt kopen.

Eten en drinken
Zuid-Afrika biedt talloze culinaire mogelijkheden. De vele restaurants weerspiegelen de
culturen van de verschillende landen. Het varieert van traditionele “boerekos” tot Indiase
curries en van een typische braai (barbecue) tot een maïspap. De prijzen zijn ook heel
betaalbaar.
Zo betaal je gemiddeld voor een hoofdgerecht RAND 150,00 (dat is op dit ogenblik ongeveer
€ 9,00). Zuid Afrika staat ook bekend om zijn heerlijke wijnen.

Geld
De munteenheid van Zuid-Afrika is de Rand. Deze wordt aangeduid met de letter R.
Er bestaan biljetten van 200, 100, 50, 20 en 10 rand (ZAR). Een Rand bestaat uit 100 Cent.
Creditcards worden vrijwel overal geaccepteerd. De meest gangbare zijn Eurocard /
MasterCard en Visa. Ook zijn er op de meeste plaatsen geldautomaten.

Geografie

Zuid-Afrika is ongeveer 33 keer zo groot als Nederland en verdeeld in totaal 9 provincies. De
afwisseling van het landschap is enorm en kan werkelijk per uur verschillen.
Ik ben in de Western Cape geweest.
De kuststad Kaapstad ligt in deze provincie en is overigens een van de mooiste steden ter
wereld. Maar de provincie heeft nog veel meer te bieden. Zo zijn er de wijnlanden van
Stellenbosch, Paarl en Franschhoek: natuurparken zoals Kaap de Goede Hoop en Agulhas,
de stuisvogelboederijen en grotten in Oudtshoorn. De tuinenroute loopt er en staat van
augustus t/m oktober in volle bloei. Verder is de natuur schitterend vooral bij Knysna en
Mosselbaai.

Gewoonten
Zuid-Afrika is een land met eigen cultuur, gewoonten, geschiedenis en identiteit.
Afruimen terwijl u nog eet – In Zuid-Afrika wordt het als zeer onbeleefd gezien als je met
een leeggegeten bord voor je blijft zitten. Zodra je klaar bent met eten wordt het bord dan
ook direct opgehaald.
Benzine tanken – Bij alle benzinestations in Zuid-Afrika wordt je niet geacht zelf te tanken.
Ze zullen zelfs vreemd kijken als je dat doet. Er wordt namelijk door het personeel getankt en
zelfs worden vaak de ruiten gewassen. Buiten de benzine is het ook gebruikelijk de
pompbediende te betalen voor de diensten.
Hoe gaan dit? – In Zuid-Afrika is het zeer onbeleefd direct iemand aan te spreken en je
verhaal te doen. Het is heel gebruikelijk om eerst gedag te zeggen en vervolgens te vragen
hoe het met iemand gaat.
Alarmlichten – In Nederland worden alarmlichten gebruikt in geval van nood. Wanneer men
per huurauto rijdt zul je zien dat het heel gebruikelijk is om sneller rijdend verkeer de ruimte
te geven. Als je dit doet wordt je bedankt door middel van het kort aanzetten van de
alarmlichten. In reactie kan je dan reageren kort groot licht te geven.

Gezondheid en vaccinnaties
Zuid-Afrika beschikt over uitstekende medische faciliteiten. Uiteraard moet je als bezoeker
wel een goede reisverzekering afsluiten. Voor bezoekers uit Nederland zijn geen vaccinaties
vereist, DTP-vaccinatie wordt wel aanbevolen. Je dient te allen tijde contact op te nemen met
de GGD of met de huisarts.
Vaccinaties worden wel aangeboden voor een bezoek aan: Transvaal-Laagveld, het Kruger
Nationaal Park en de natuur-en wildparken in de provincie KwaZulu-Natal.

Kleding
Het is aan te raden om kleding mee te nemen welke geschikt is voor een warm klimaat. Over
het algemeen is katoenen kleding ideaal. Januari is de warmste maand in Zuid-Afrika en juli
is de koudste maand. In de wildparken, de vakantieoorden en op reis wordt voornamelijk
vrijetijdskleding gedragen. Voor de avonduren is nette vrijetijdskleding veelal voldoende.
Voor de koelere avonden dien je ook wat warms mee te nemen. Het is raadzaam tijdens een
safari geen kleding met contrasterende kleuren te dragen.
Tevens is het raadzaam om lange mouwen en een broek met lange pijpen te dragen om
muggenbeten te voorkomen. Ook is het verstandig altijd een trui of sweater mee te nemen.

Klimaat
Zuid-Afrika is gelegen op het zuidelijk halfrond en dus zijn de jaargetijden tegenovergesteld
aan die in Nederland. De Zuid-Afrikaanse winter valt in juni en juli, de zomer in december en
januari. Men kan echter niet spreken van een echte winter, aangezien de gemiddelde
temperatuur dan rond de 18 graden ligt. In de zomer kan de temperatuur oplopen tot
gemiddeld 25 graden.
Zuid-Afrika is te bezoeken in alle seizoenen, waarbij ieder seizoen zijn eigen voordeel heeft.
Onze zomer is uitstekend om het “noorden”, met name North West, Limpopo, Kruger
National Park, Mpumalanga, Kwazulu Natal en Eastern Cape te bezoeken. Er is in die
periode weinig begroeiing waardoor de dieren goed zichtbaar zijn. Ook is temperatuur een
stuk aangenamer wat het reizen een stuk plezieriger maakt. Regenval is in Zuid-Afrika zeer
onvoorspelbaar. Er valt echter in twee derde van het land minder dan 500 mm regen per
jaar.

Reisdocumenten
Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort welke bij het verlaten van het land nog
minimaal 30 dagen geldig is. Indien je de Nederlandse nationaliteit hebt hoef je niet in het
bezit te zijn van een visum. Je mag dan maximaal 90 dagen in Zuid-Afrika verblijven. Voor
een bezoek aan Swaziland dient je paspoort geldig te zijn tot minimaal 3 maanden na
terugkeer.

Wanneer je reist met kinderen tot 18 jaar dan ben je verplicht een officieel uittreksel van het
geboorteregister per kind bij je te hebben. Er wordt gekeken naar de leeftijd van het kind op
de dag van aankomst in Zuid-Afrika. Ook al wordt het kind 18 jaar tijdens de reis, dan moet
je nog een geboortecertificaat bij je te hebben.
Uiteraard dienen kinderen ook in het bezit te zijn van een eigen paspoort.
Wanneer je alleen reist met het kind dan dient men tevens een officieel document bij te
hebben waarin staat dat men de wettelijke voogdij heeft over het kind en toestemming hebt
van de andere ouder om met het kind te reizen. Wanneer de andere ouder is overleden dan
dien je een kopie van de overlijdensakte van de andere ouder bij te hebben.
Wanneer je reist met een kind wat niet van jezelf is dan dien je een officiële verklaring bij te
hebben van beide ouders waarin zij toestemming geven dat je met hun kind reist. Tevens
dient men kopieën van de identiteitsbewijzen van de ouders bij te hebben en hun
contactgegevens.

Religie
Het merendeel van de bevolking is Christen.
Dit geldt voor de meeste blanken en de kleurlingen. Slechts een beperkt deel van de
bevolking is moslim (2%).

Staatsvorm
Zuid-Afrika is een presidentiele republiek.
Iedereen vanaf 18 jaar heeft stemrecht. Het Lagerhuis wordt om de vier jaar gekozen, de
Senaat wordt samengesteld door vertegenwoordigers van de provincies. Het Lagerhuis kiest
de president, die ongeveer even veel macht bezit als de Amerikaanse of de Franse
president.

Taal
De Nederlandse bezoeker kan in Zuid-Afrika met Nederlands redelijk terecht. Zowel Engelsals Nederlandssprekenden worden in Zuid-Afrika gastvrij en vriendelijk ontvangen. Taal is
geen probleem!
In Zuid-Afrika wordt momenteel naast Afrikaans en Engels een groot aantal andere
Afrikaanse talen gesproken: Zoeloe, Xhos, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Tswana, Tsonga,
Ndebele, Venda en nog enkele andere talen.

Tijdsverschil
In vergelijking met Nederland is het gedurende de in Europa geldende zomertijd in ZuidAfrika dezelfde tijd. Wanneer in Europa de wintertijd ingaat is het gedurende die maanden
(oktober – maart) in Zuid-Afrika een uur later. Een voordeel van vliegen naar en van ZuidAfrika, zowel ’s zomers als ’s winters is dat er door het niet (of nauwelijks) optreden van
tijdverschil geen sprake is van een jetlag.

Veiligheid
Ondanks dat de regering nadrukkelijk werkt aan het bestrijden van de criminaliteit, kent ZuidAfrika helaas criminaliteit, die zich met name concentreert rondom Johannesburg en de
andere grote steden. Het is dus niet raadzaam in de grote steden ’s avonds alleen over
straat te gaan. Taxi’s zijn goedkoop en overal verkrijgbaar. Afgelegen stranden en donkere
verlaten straten kan je beter vermijden. Kostbaarheden kan je beter niet in de huurauto
achterlaten of meenemen op straat. De meeste hotels beschikken over kluisjes.

Kaapstad
Kaapstad is de moederstad van Zuid-Afrika en een van de mooiste steden ter wereld met
een grote diversiteit aan natuur, cultuur en bevolkingsgroepen. De stad wordt gedomineerd
door de Tafelberg met een hoogte van ruim 1000 meter.
In het centrum van de stad zijn veel musea, restaurants en theaters.
Strandliefhebbers kunnen een keuze maken uit de prachtige stranden van Clifton, Camps
Bay en Llandudno. Voor souvenirs moet je op de kleurrijke Green Market Square zijn, maar
ook Victoria en Alfred Waterfront biedt veel winkels, restaurants en bars.
Excursies is en om Kaapstad:
Bezoek aan de Tafelberg.
De Tafelberg is 1086 meter hoog en 450 miljoen jaar geleden ontstaan. Het uitzicht vanaf het
plateau is werkelijk fenomenaal en mag niet gemist worden. Je kijkt niet alleen over
Kaapstad, maar ook zie je het Hely-Hutchinson meer, de Black Table, de False Bay en Cape
Point. Je kunt op verschillende manieren naar de top van de berg.
Je kan te voet gaan, maar ook met de kabelbaan. In een paar minuten ben je boven in een
ronddraaiende cabine.
Een retourticket voor volwassenen kost R265.00 en voor kinderen (4-17 jaar) R125.00.

Op 20 kilometer ten zuiden van Kaapstad ligt Hout Bay.
Het is een levendig stadje met een prachtig strand waar je heerlijk kunt zwemmen. In de
pittoreske haven van Hout Bay vind je de beste Fish & Chips ter wereld. Hout Bay staat
bekend om zijn visserij. De naam Hout Bay werd gegeven door Jan van Riebeeck.
Ten zuiden van Kaapstad ligt het natuurpark “Kaap de Goede Hoop”. In dit park liggen
Kaap de Goede Hoop en Kaap Punt; twee markante punten. Kaap de Goede Hoop is de
naam van de Zuidwestelijkste punt van Afrika en wordt ten onrechte beschouwd als een
overgang tussen de Indische Oceaan en de Atlantische Oceaan. Deze overgang is namelijk
bij het zuidelijkste punt van Afrika: Kaap Agulhas, ongeveer 200 kilometer oostelijker.

Kaap Punt ligt vlak naast Kaap de Goede Hoop, maar is veel hoger. Op de top staat een
vuurtoren die met een kabeltram of te voet bereikbaar is.

Boulders Beach
Dit strand staat wereldwijd bekend om zijn grote kolonie Afrikaanse pinguïns. De pinguïns
leven op het strand tussen de boulders, dit zijn grote klompen graniet die bescherming
bieden tegen de zuidoostenwind. De Afrikaanse pinguïn is helaas bedreigd. Ze waren bijna
uitgestorven en daarom is Boulders Beach een beschermd natuurgebied waar ze vrij rond
kunnen lopen.

Het Victoria & Alfred Waterfront (ook wel Waterfront genoemd)
Dit is het walhalla voor winkelliefhebbers. Hier vind je boetieks van grote modemerken maar
ook leuke kleine kledingzaken. Ook zijn er leuke Afrikaanse winkels.
Natuurlijk zijn er ook veel restaurants te vinden. Veel restaurants hebben een mooi uitzicht
op de haven.

Bezoek Langa, de oudste zwarte township van Kaapstad.
Je kan hier onder begeleiding een wandeling maken en kennis maken met de lifestyle en de
cultuur van de townships. Indien je een bezoek brengt op zondag dan is dat extra speciaal
omdat je dan ook een gospeldienst in een kerk kan bijwonen. Het is een unieke ervaring, een
heel bijzonder en intiem inkijkje in het leven in de township, in het geloof van de mensen en
hun energie. Natuurlijk is er veel armoede te zien. Ook komen veel kinderen bedelen, geef
ze geen geld maar een lekker snoepje.

Robbeneiland
Lastige zeelieden uit Kaapstad werden hier door de VOC gevangen gezet en later politiek
gevangenen tijdens de Apartheid. Het water rondom het eiland is ijskoud door de koude
golfstroom en daarbij zwemmen er talloze witte haaien in de zee. Slechts 3 ontsnapte
gevangenen die naar de kust probeerden te zwemmen hebben hun vlucht overleefd.
Robbeneiland ligt 11 kilometer te noorden van Kaapstad in de Atlantische Oceaan en is
beroemd geworden als plek waar Nelson Mandela 18 jaar gevangen heeft gezeten. Nelson
Mandela werd in 1991 vrijgelaten. In 1991 werden de laatste politieke gevangenen
vrijgelaten van Robbeneiland en in 1996 werden de laatste criminele gevangenen
overgeplaatst en werd de gevangenis gesloten.
Daarna werd de aandacht gevestigd op de bijzondere natuur. Op dit eiland broeden namelijk
zeldzame vogels en er leven zeehonden (vandaar de naam Robbeneiland).
Maar natuurlijk is het eiland ook een historisch monument en staat sinds 1999 op de
Werelderfgoedlijst van de UNESCO.
Je kan een bezoek brengen aan de Maximum Security Gevangenis waar een aantal expolitieke gevangenen fungeren als gids. Na een tocht met een boot/catamaran
volgt een bustour met een gids.

Bo Kaap
Een
geweldig
leuke
en
kleurrijke
wijk
in
Kaapstad.
Je verwacht een diepe betekenis achter de naam Bo-Kaap. De naam is Afrikaans en
betekent ronduit ‘’boven Kaap’’. De wijk ligt namelijk tegen Signall Hill aan boven het
centrum. Bo Kaap staat bekend als de multiculturele moslimwijk van Kaapstad. De inwoners
stammen af van de voormalige slaven. In de 18de eeuw werden ze vanuit Zuidoost-Azië naar
Kaapstad gehaald door de Nederlands VOC’ers onder meer afkomstig uit Maleisië, Indië en
Indonesië. In Kaapstad waren ze bekend als de “Cape-Malays”. Ten tijde van de slavernij
was het voor de slaven verboden om kleurige kleding te dragen. De afschaffing van de
slavernij in 1838 werd dan ook dubbel gevierd en de kleur werd dubbel en dwars in de wijk
gebracht: dat is de tijd waarop de huizen in de Bo Kaap hun kleurige likjes verf kregen.
Dat de huizen er in de wijk er altijd fris geverfd bij staan is niet voor niets. In de Bo Kaap is
het traditie dat de bewoners na de periode van vasten tijdens de jaarlijkse Ramadan hun
huizen opnieuw verven.

Stellenbosch
Stellenbosch is de op een na oudste stad van Zuid-Afrika en wellicht de aantrekkelijkste. Het
is eigenlijk een groot openluchtmuseum en heel erg levendig.
Stellenbosch is ook zeer gekend voor zijn universiteit. Sinds de oprichting ervan in 1918
speelt deze een belangrijke rol in de Afrikaanse politiek en cultuur. Het was de eerste
openbare instelling in Zuid-Afrika waar de voertaal het Afrikaans was en nu nog steeds is.
De Dorpstraat in Stellenbosch is een aanrader. Het centrum heeft veel gezellige restaurants
en terrasjes.
Hier staan een groot aantal monumentale panden welke nu gebruikt worden als winkel,
restaurant, hotel of atelier. In de Dorpstraat ligt ook de bekende winkel Oom Samie se
Winkel. Een winkel die sinds haar oprichting (200 jaar geleden) niets is veranderd! Hier kan
je lekker neuzen naar spullen uit vroegere tijden zoals antieke gebruiksvoorwerpen en
kleding, maar ook wijnen en vers fruit. Vroeger ging hier alles via de ruilhandel maar
tegenwoordig kan je natuurlijk gewoon betalen met de Zuid-Afrikaanse rand.

Albertinia
Albertinia ligt op 3,5 uur rijden van Kaapstad.
Hier vindt je de Garden Route Game Lodge. Deze ligt in een malariavrij wildreservaat met
meer dan 400 dieren waaronder de big 5. Je kan hier overnachten en/of een gamedrive
maken in een open landrover. Dit is een geweldige ervaring!

Oudshoorn
Oudshoorn wordt ook wel de verenhoofdstad van Zuid-Afrika genoemd.
Rond Oudtshoorn liggen overal grote struisvogel boerderijen en in het totaal leven hier zo’n
150.000 struisvogels. De struisvogelindustrie rondom Oudtshoorn ontstond gedurende een
lange periode van droogte in dit gebied, toen de getroffen boeren ontdekten dat struisvogels,
ondanks de droogte, toch gedijden en zelfs voor lekker vlees zorgden.
Struisvogel eieren zijn de grootste vogel eieren in de dierenwereld Een gemiddeld ei is
ongeveer 15 cm lang, 12 cm breed en weegt ongeveer 1,5 kilo. Hoewel de schaal slechts 2
mm dik is, kunnen deze eieren een gewicht tot 120 kilo houden.
Je kan een bezoek brengen aan een stuisvogelfarm waar je dan een rondleiding krijgt, op de
eieren kunt staan en zelfs op een struisvogel kunt zitten.

Cango Caves
De Cango Caves liggen ca. 30 kilometer van Oudtshoorn en behoren tot de grootste
stalagmiet formaties in de wereld. Je kunt hier ondergrondse wandelingen maken in de
wijdvertakte grotten. Sommige van de zandsteen formaties zijn ook kleurrijk verlicht. De
bizarre formaties in de grotten bestaan hoofdzakelijk uit calciumcarbonaat. De Cango Caves
liggen aan de voet van de Swartbergpas.

Swartbergpas
De pas is gebouwd door Thomas Bain en uitgeroepen tot een nationaal monument. De totale
lengte van de route bedraagt 24 kilometer. De Swartberg Pass is een van de mooiste
bergpassen van de wereld!
De grindweg leidt je via steile haarspeldbochten naar “Die Top” op een hoogte van 1.577
meter. Niet alleen vanaf het hoogste punt is het zicht adembenemend, maar ook de weg er
naartoe is geweldig. Na elke bocht verbaas je je over de schoonheid van het landschap.

Hermanus
Een kleine en gezellige plaats aan de zuidkust van Zuid-Afrika.
Hier passeren een aantal keer per jaar de walvissen. Ook zijn er genoeg mogelijkheden om
actief hier bezig te zijn op het water zoals zee-kajakken.

Johannesburg
Johannesburg is het begin-en eindpunt van veel reizen door Zuid-Afrika.
Vaak wordt een bezoek aan Johannesburg overgeslagen maar de stad heeft best wel wat
moois te bieden. Daar waar de binnenstad jarenlang als “no-go-area” werd beschouwd, zijn
hele delen van de stad recentelijk aangepakt en veranderd in wijken waar je echt kunt
genieten van kunst, cultuur, lekker eten, drinken en uitgaan.
Zo is er de wijk Newton waar je onder begeleiding van een gids een wandeltour kunt maken.
Hier maak je kennis met de geschiedenis en opkomst van deze wijk met mooie graffiti en
publieke kunstwerken.
Ook bevindt zich hier een biermuseum wat erg leuk is om een bezoek aan te brengen.

Voor wie is Zuid-Afrika geschikt?
Zuid-Afrika is een geweldig mooie bestemming en inderdaad een wereld in 1 land! je vind er
een prachtige flora en fauna, vriendelijke mensen, geweldig mooie accommodaties en het
prijsniveau is erg laag.
Culinair is het ook een top bestemming. Vlees, vis, alles is er lekker en te verkrijgen. En
vergeet niet de overheerlijke wijnen die je kunt nuttigen.
Voor mensen die actief willen bezig zijn, zijn er ook genoeg mogelijkheden.
In veel gebieden kan je mountainbiken, mooie wandelingen maken en op het water natuurlijk
de boottochten, kajak-tochten en niet te vergeten duiken in een kooi op zoek naar de witte
haai. Ook kan je lekker een culinaire workshop volgen in o.a. Kaapstad. Je gaat dan bij
mensen thuis echt Afrikaans leren koken en natuurlijk eten.
Geweldige natuurparken vind je er ook en niets is zo mooi om een safari te maken in een
open landrover om van daaruit het wild te “spotten”.

Wil je veel van het land zien dan moet je echt gaan rondreizen. Dit kan georganiseerd in een
groep, maar ook met een huurauto. Je moet er wel rekening mee houden dat ze links rijden.
De benzine is verder erg goedkoop en de bewegwijzering is ook duidelijk.
Zuid-Afrika is dan ook voor veel mensen een van de meest mooie, afwisselende en
bijzondere bestemmingen die ze bezocht hebben!
Ik ben verliefd op Zuid-Afrika!

Hotels
The Premier Cape Manor hotel in Kaapstad

Het hotel ligt in de voorstad Sea Point en beschikt over moderne kamers.
De afstand naar de luchthaven is 20 kilometer.
Het ligt direct aan de boulevard en de oceaan en heeft een klein buitenzwembad en een tuin.
De kamers zijn voorzien van houten meubels en een moderne badkamer. Alle kamers
hebben veel faciliteiten zoals een koffiezetapparaat en een satelliet-tv. De meeste kamers
bieden uitzicht op de Tafelberg, Signal Hill en de Atlantische Oceaan.
Het hotel heeft ook een restaurant.
Het ontbijt is een buffet en is zeer uitgebreid en prima verzorgd.
Ook heeft het hotel een klein buitenterras waar je het ontbijt kunt nuttigen of een lekker kopje
koffie kunt drinken.

Devon Valley in Stellenbosch

Hotel Devon Valley wordt omringd door de SylvanVale-wijngaard en biedt een
buitenzwembad en een restaurant waar Kaapse specialiteiten en lokale wijnen worden
geserveerd. Het eten is culinair en zeer smaakvol. Zo ook het ontbijt.
De ligging is werkelijk prachtig. Vanuit de meeste kamers heb je een prachtig uitzicht op de
omgeving.
In de inrichting van de kamers vind je een vleugje koloniale stijl terug en alle kamers zijn
uitgerust met airconditioning, satelliet-tv en een thee-en koffiezetapparaat. De badkamers
hebben ligbaden en douches. De kamers zijn onderling verschillend ingericht.
Verder heeft het hotel een leuke lounge en bar met een uitgebreide keuze aan malt-whisky’s.
Het hotel heeft verder een groot buitenterras met een geweldig uitzicht en met een paar
trappen naar beneden komt je bij een zwembad uit met heerlijke ligbedden daaromheen.

Mooiplaas Guesthouse in Oudtshoorn

De Mooiplaas Guesthouse ligt in het glooiende landschap van Klein Karoo.
Het ligt magnifiek met in de voor-en achtertuin struisvogels.
De kamers zijn zeer ruim en de meeste beschikken over een keuken en een eigen terras met
een prachtig uitzicht. In de kamers is aan elk detail gedacht en veel persoonlijke aandacht
besteedt aan de inrichting.
Het hoofdgebouw heeft een eetkamer, een buitenpatio met een barbecue en een zwembad.
De activiteiten voor de gasten zijn onder andere een privérondleiding over de
struisvogelboerderij, wandelen en mountainbiken.
Een echte aanrader mede door de persoonlijke en prettige sfeer.

Windsor hotel in Hermanus

Het hotel heeft een prachtige ligging direct aan de oceaan.
Het is een 3-sterren hotel met een vriendelijke bediening en een goed ontbijt.
Het hotel is al wat ouder en erg oubollig en moet hoognodig gerenoveerd worden.
Met name de kamers moeten dringend aangepakt worden.
De bedoeling is dan ook dat alle kamers voor begin van 2017 gerenoveerd zijn.
The Rockwell All Suite Hotel & Apartments

Het hotel is een heerlijke mix van stijl, klasse en de natuurlijke schoonheid waar Kaapstad
bekend om staat. Het hotel ligt in de trendy Waterkant Village in Greenpoint vlakbij de V&A
Waterfront. Het hotel is modern en netjes afgewerkt en heeft een gunstige ligging.
Het hotel heeft een receptie, binnenzwembad, spa en een ondergrondse parkeergarage.
De kamers zijn appartementen met 1 of 2 slaapkamers. Ze hebben een volledig ingerichte
keuken, eetkamer, lounge met tv, airconditioning, koffie-en theefaciliteiten, kluisje en 1 of 2
badkamers. Alle kamers hebben een eigen balkon.
Ook is er een gezellig ingerichte bar en een mogelijkheid om ontbijt te nuttigen.
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